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A 2004-es költségvetés elé
Tisztelt Olvasó! azonban nagyon nagy gondja és visszássága is 

Manapság ha akarjuk, ha nem, azt olvassuk egyben, hogy mi az idegenforgalmi vállalkozá-
szinte valamennyi újságból, azt halljuk a leg- saink (kemping, szálloda, strand, stb.) tiszta nye-
különfélébb tv-mûsorokból, hogy a 2004. évi reségét nem fejlesztésre fordítjuk, hanem vis-
állami költségvetés kormányzati el gondolásai szarakjuk a mûködõ költségvetésbe, oda, arra a 
az önkormányzatokat lehetetlen helyzetbe hoz- helyre, ahová az állami költségvetésnek kellene 
zák. Olyan híradások jutnak el hozzánk, me- megteremteni a forrásokat.
lyek a különbözõ önkormányzati szövetségek Mi nem éltük fel vagyonunkat, hiszen lénye-
tiltakozásairól szólnak. A kormánypárti és el- gében a forgalomképes telkeken, néhány föld-
lenzéki polgármesterek megnyilatkozásai is területen kívül semmit nem adtunk el, hiszen 
szinte egyöntetûen azt sugallják városban vagy megvannak az intézmények, megvan a 
vidéken élõ ember számára egyaránt, hogy szolgáltatóház, megvannak üzlethelyiségeink 
2004-ben az önkormányzatok ellehetet- vagy az utóbbiak közül esetleg csere folytán át-
lenednek. rendezõdést eszközöltünk. Megvannak 

A költségvetési törvény elfogadása elõtt én lakásaink, s hozzá megvettük a volt tsz. 
semmiféleképpen nem akarok ebben úgy állást székházat, azt megelõzõen a mostani könyvtár 
foglalni, hogy a helyi költségvetés elkészítésé- épületét.
nek igen csak a legelején járva, végsõ követ- A fejlesztések következtében azonban a mû-
keztetést vonjak le. ködés lényegesen többe kerül, hiszen az új in-

Megszólalásom is e kérdésben inkább azért tézményeket mûködtetni, fenntartani kell, ez pe-
kívánatos, hogy helyi körülményeinkrõl is le- dig hallatlan erõfeszítésbe kerül, hiszen ez év-
gyenek e nagy csokorba szedett információ- ben sem kaptak az önkormányzatok úgyneve-
dömpingben az itt élõknek ismerete. zett automatizmust, ami azt jelentené, hogy a tá-

Én úgy hiszem, hogy várhatóan igen nehéz mogatási összegeik nõjenek az inflációval lega-
2004-es költségvetési helyzet egy folyamat ré- lább azonos arányban.
szeként jutott odáig. A rendszerváltástól kezd- A 2004-es költségvetés elsõ, önkormányza-
ve folyamatosan polgármesterként dolgozva, tokat érintõ számadatai mostmár hozzánk is 
tudom, hogy az önkormányzatok soha nem kap- eljutottak, s bizony én is azt tudom mondani, 
ták meg a részükre kötelezõen elõírt feladatok mint a cikkem elején említett hírforrások, hogy 
ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet. ha ez így marad, akkor minden eddigitõl nehe-
Voltak jobb és rosszabb évek is. Ezek között a zebb év elé nézünk, úgyhogy a lakosságra való 
rosszabbakat többnyire úgy hidalták át az odafigyelés, az õ segítésük még erõteljesebben 
önkormányzatok, hogy mozdítható vagyontár- vetõdik fel.
gyaikat értékesítették. Mára azonban az a hely- Csak két példát a tervezett szabályozóból: ke-
zet állt elõ, hogy igen sok önkormányzatnak vesebb normatívával számol a költségvetés a 
nincsen értékesíthetõ vagyona, s ezek híján mû- bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó szociális 
ködésük biztosításához alapvetõen két irány- intézményeinknél, kevesebb támogatással az in-
ból tudnak a hiányzó pénzek fedezetére megol- tézményi gyermekétkeztetésnél  bár ez utóbbi-
dást találni. Az egyik, hogy beadják pályázatu- nak még lehet egy kiegészítõ, segítõ tétele is, 
kat az önhibáján kívüli, úgynevezett ÖNHIKI- ami ezen javíthat. Nincs azonban ebben az év-
s rendszerre, vagy pedig hitelt vesznek fel, ha ben sem az inflációhoz igazított kiegészítõ tétel 
még kapnak. egy fillér sem. A tervezõ munkák megkezdõd-

Abádszalók nagyközség önkormányzata egy tek. Úgy gondoljuk, december közepe tájékára 
kicsit más utat járt be az utóbbi közel tíz évben. lesz elõzetes költségvetési koncepciónk, majd 
Volt ugyan év, amikor jelentõs pénzt nyertünk pedig 2004. februárjára részletes költségveté-
ÖNHIKI-s pályázaton; volt olyan - mint pl. az sünk. A konkrét helyzetrõl lakosságunkat helyi 
idei -, amikor több mint 80 milliós forráshiány- fórum, illetve a lap hasábjain tájékoztatjuk.
ból mindössze 428.000-Ft-ot kaptunk. Mi vál-
lalkozási tevékenységünk jelentõs bõvítésével Bordás Imre
értünk el ez ideig, hogy mûködõ képesek polgármester
voltunk, sõt jelentõsen fejlesztettünk. Ennek 
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Tájékoztató

Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról

Komoly munka várt Képviselõtestületünkre, Nyolcadik napirendben nagy érdeklõdésre 
mivel az október 30-i soros testületi ülésen tizenöt számottartó pénzintézeti számlavezetésrõl döntött 
napirendi pontot kellett megtárgyalniuk. testületünk, a döntés következtében az eddigi szám-

Elsõ napirendként Dr. Bagi Imre háziorvos elõter- lavezetõ OTP Bank helyett 2004. január 1-jétõl a 
jesztésében a település egészségügyi helyzetérõl Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti az 
kapott tájékoztatót testületünk. A tájékoztató vitá- önkormányzat számláit. A változtatást azzal indo-
jában elhangzott, hogy a nyári idegenforgalmi sze- kolta testületünk, hogy az elmúlt években látvá-
zon óriási terhet ró az ügyeletes orvosokra, hiszen a n y o s  f e j l õ d é s  t a p a s z t a l h a t ó  a  
lakossági esetek ellátásán túl el kell látniuk a meg- Takarékszövetkezetnél, a közvetlen települési kap-
növekedett idegenforgalom kapcsán elõforduló ese- csolat biztosíthatja a további jó együttmûködést.
teket is. A képviselõtestület határozatot hozott, és A következõ három napirendben üdülõtelkek 
egyben felhatalmazta a település polgármesterét is, visszavásárlásáról, tulajdonjog átruházásához 
hogy a környezõ települések önkormányzataival járult hozzá testületünk, illetve a beépítési kötele-
együtt keresse a lehetõséget az abádszalóki szék- zettség elmulasztása miatt próbaper kezdeménye-
hellyel mûködõ központi orvosi ügyelet létrehozá- zésérõl döntött.
sára. Tizenkettedik napirendi pontban Sportegyesületi 

Második napirendben önkormányzatunk elfo- támogatást ítélt meg testületünk, így a megítélt 
gad ta  Abádsza lók  Te lepü lés fe j l e sz tés i  háromszázezer forinttal biztosítottnak látszik az 
Koncepcióját. A koncepció az Általános Rendezési egyesület ez évi zavartalan munkája. 
Terv részét képezi. Az eddig érvényes rendezési ter- Tizenharmadik napirendben a várossá válás lehe-
vet 1991-ben fogadta el az akkori testület, jelenleg tõségérõl tanácskozott testületünk, melyben a 
a Rendezési Terv felülvizsgálata folyik, az új várossá válás elõnyei és hátrányai kerültek megvi-
Rendezési Terv elfogadásának határideje 2004. tatásra. A testület úgy foglalt állást, hogy jelenleg a 
december 31. várossá válási pályázat beadása nem idõszerû, foly-

Soronkövetkezõ napirendben testületünk elfo- tatni kell az elõkészítõ munkát, és 2004. évben tes-
gadta a saját 2004. évre szóló Munkatervét. A tületi ülés napirendi pontjaként ismételten kíván 
Munkaterv hat képviselõtestületi ülés megtartását foglalkozni az üggyel. Amennyiben az akkori felté-
irányozza elõ, bár a gyakorlat szerint a soronkívüli telek kedvezõen alakulnak, 2005. évben beadásra 
testületi ülésekkel ez további hat ülés megtartása kerülhet a várossá nyilvánítás pályázata.
válik szükségessé. Utolsó elõtti napirendben a Tisza-tavi Régió sze-

Negyedik napirendi pontként tájékoztató hang- lektív hulladékgyûjtési és hulladékgazdálkodási 
zott el az ezévi idegenforgalom alakulásáról. projektjével kapcsolatban hagyott jóvá testületünk 
Örvendetes tény, hogy a közelmúlt egyik legjobb tá rs as ág i sz er zõ sé t,  me ly ne k ér te lm éb en  
„nyarát” zárta testületünk, teljesülésre kerültek a Tiszafüred gesztorságával negyvenhárom telepü-
vállalkozási bevételek, melyek hozzájárultak a tele- lés hulladék-elhelyezési beruházást hajt végre 
pülés mûködtetéséhez, csökkentve a költségvetési Tiszafüred külterületén, melynek értelmében 2007. 
hiányt. január 1-jétõl a régiós szemétlerakó fogadja a tér-

Soronkövetkezõ két napirendben intézmények ség kommunális hulladékát.
Alapító Okiratait, Szervezeti Szabályzatait, Utolsó napirendben a két ülés között történt fon-
Szakmai Programjait hagyta jóvá testületünk, ezzel tosabb eseményekrõl készített polgármesteri tájé-
is biztosítva az intézmények magas fokú szakmai koztatót hagyta jóvá testületünk.
munkáját.

Hetedik napirendi pontként az Abádszalóki Ballagó László
G y e r m e k e k é r t  A l a p í t v á n y  E l l e n õ r z õ  jegyzõ
Bizottságának tagjait választotta újjá testületünk.

Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K  –  Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K

2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K  –  Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K



Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K  –  Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K 3

Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K  –  Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ELHUNYT
Létai Jánosné (Kovács Mária) 73 éves

Született

BLANKA NATÁLIA Oláh Tamás és Csengeri Rozália

JÓZSEF Dósa József és Nagy Irén
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KOVÁCS VERONIKA és PÓCS PÉTER

SIPOS KATALIN és NAGYFEJEÕ JÓZSEF

Házasságot kötöttek

Emberségbõl, segítõkészségbõl

jelesre vizsgáztak!

Köszönetünket és õszinte tiszteletünket fejezzük ki, az Abádszalóki Tûzoltóság Parancsnokának, ügyeletesé-
nek név szerint:

Bakai Tibor
Oláh Imre

uraknak, emberséges és segítõkész hozzáállásukért.
2003. augusztus 20-án a helyi strand parkolójában egy hét fõs csapat kisbusza elromlott, majd ezt követõen a 

fenti személyek engedélyével az általuk biztosított helyiségben a szerelési munkát elvégezhettük.
Külön köszönetünket fejeztük ki Szalai László tûzoltó úrnak, aki szabadidejét feláldozva „késõ éjjel is” mun-

káját és nem utolsó sorban emberi hozzáállását nyújtotta ahhoz, hogy utunkat folytathassuk.
Köszönet továbbá azon személyeknek is, akik felvilágosításokat, tanácsokat nyújtottak részükre.
Úgy gondoljuk, hogy Abádszalók vezetõi és polgárai büszkék lehetnek tûzoltóikra és segítõkész lakosaikra.

Engi Géza
ny. rendõr
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a folyamatban levõ beruházásokról

Polgármester Úr! Látszik a település néhány elsõsorban a földárkok tömörítetlen visszatöltésére, 
pontján, hogy különbözõ beruházások vannak az út, vagy járda átvágások helyreállításának hiá-
folyamatban, ezek közül elsõként az útépítésekrõl nyosságára mutatnak. Igyekszünk azon lenni, hogy a 
érdeklõdünk. Mi a helyzet ezzel, mikorra várható a munkák befejezésénél minél kevesebb bosz-
befejezésük? szankodásra okot adó helyzet maradjon.

Önkormányzatunk ez év elején áttekintette az addig Bontják a Kossuth - Deák út sarkán lévõ, úgyneve-
beérkezett lakossági útépítési önszervezõdési zett ÁFÉSZ ruházati boltot. Ezek szerint 
igényeket, s közöttük felállított egy megvalósítási Polgármester Úr nyert a buszpályaudvar felépítésé-
ütemet, erõsorrendet. Igyekezett a képviselõtestület a re benyújtott pályázatunk?
lehetõ legkörültekintõbb döntést hozni, különbözõ 
szempontokat megvizsgálva. Ezek alapján nyolc utca Igen, örömmel jelentem, hogy a mintegy 100 millió 
esetében ítélte úgy, hogy ezekre elkészítteti a kivite- forintos beruházás 70 %-os támogatottságot kapott a 
lezési tervdokumentációt. E döntést figyelembe véve pályázat során. A hiányzó önrészt pedig gazdasági-
nyújtotta be önkormányzatunk a Megyei vállalati erõvel önkormányzatunk lefedezte. A beru-
Területfejlesztési Tanácshoz pályázatát. A nyertes házás nagyságrendjére tekintettel a kivitelezõ kivá-
pályázatoknak megfelelõen jelen pillanatban a lasztása közbeszerzési eljárásban történik majd meg. 
Honvéd, a Thököly, és a Nagy Sándor utak kiépítése Ez az eljárás meglehetõsen hosszadalmas, pontos, 
kezdõdött meg. Ezekben az utcákban mostanra már precíz munkát igényel. Az újságcikk megjelenésének 
elkészült az útalap, s reméljük, hogy az idõjárás lehe- idejére bizonyára megjelenik már a Közbeszerzési 
tõvé teszi, hogy rövid idõn belül rákerülhessen az Értesítõben a felhívás. Úgy gondoljuk, hogy decem-
aszfalt, és megtörténjen az árok, és padka rendezés. ber elejére kiderülhet, hogy ki lesz a kivitelezõ, és az 
Idegenforgalmi fõszezonunk miatt ezek az útépítések idõjárás függvényében esetlegesen az alapozási mun-
az év második felére voltak ütemezve. A közelmúlt kák is elvégezhetõk. Úgy szeretnénk, ha jövõ év köze-
esõzése azonban hátráltatta a munkák menetét. A pére a beruházás elkészülne. A létesítmény makettje 
lakosság telkenként 45 ezer Ft-tal támogatja a Hivatalunk Mûszaki Osztályán bárki által megtekint-
munkákat, de vannak lakók, akik ennél jóval hetõ. Megépülése nagyban szolgálja majd az utazó 
nagyobb összeget ajánlottak fel önként. közönség kultúrált kiszolgálását, de jól alakítja váro-

siasodó központunkat is.
Az útépítésekhez hasonlóan a telefonkábel fekte-

tések is közterület felbontással járnak. Mik ezek a A Füzes Camping területén is látni mozgolódást. 
most folyó munkálatok? Ez már a jövõ évi felkészülés jegyében történik?

A MATÁV ebben az évben 17 millió forint saját for- Nem egészen, bár nyilván hasznait majd jövõre lát-
rással végez Abádszalókon munkálatokat. Ezek rész- juk. A Megyei Önkormányzat - mint tulajdonos, - 
ben korszerûsítési, kapacitásnövelõ szándékkal saját pályázata keretében segített bennünket ahhoz, 
vannak, részben pedig annak a rendszernek a kicseré- hogy egy úgynevezett „kerti lak” megépítésével 
lését jelentik, mely a vezeték nélküli, úgynevezett teremtsünk jobb feltételeket az üdülõvendégeknek. A 
RLL típusú kiváltását szolgálja. Ezeket a munkákat kivitelezõ kiválasztása ez esetben is idõigényes volt, 
két ütemre bontottuk. A település központi, frekven- és ezért a megyei vezetés részére azt ajánlottuk, hogy 
tált részein csak az üdülési szezon után engedtük meg üdülési szezon közben ne kezdje meg az építkezést, 
a közterület felbontását, míg más területeken ezt sze- ne zavarjuk az üdülõk nyugalmát. Ezért aztán ez a 
zon elõtt is megtehette a MATÁV. Most a befejezõ munka most van folyamatban, s minden jel arra 
szakasza folyik a munkálatoknak, hamarosan meg- mutat, hogy november végére ez is elkészülhet.
történik az új rendszerre történõ átkapcsolása. Sajnos 
vannak negatív lakossági visszajelzések is, amelyek Kocsis Jánosné
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A 2003 év, igazi idegenforgalmi sikertörténet Elmondható, hogy szinte folyamatosan több ezer ven-
Abádszalók életében. Leszögezhetjük, hogy mára ez az dég pihent és szórakozott az abádszalóki partszakaszon, 
ágazat jelenti - úgy az Önkormányzat mint a lakosság ,a hétvégeken a számuk a 25 - 30 ezer fõt is elérte.
vállalkozások életében - a jövedelem - nyereség termelés 
egyik, ha nem a legfontosabb lehetõséget. Úgy ítéljük Települési/önkormányzati statisztika 2003:
meg, hogy egyre több szereplõje e tevékenységnek tuda- 2003 2002
tosan készül - fejleszt, beruház, képzi magát -, hogy minél Vendégszám a szálláshelyeken: 26.000 fõ 21.000 fõ
jobb és színvonalas szolgáltatással járuljon hozzá az Eltöltött vendégéjszaka: 70.000 60.000
abádszalóki idegenforgalmi kínálathoz, árualaphoz. IFA bevétel: 13.146.000.- Ft 7.198.300.- Ft.

Az elmúlt 5 év összehangolt és következetes régiós és Strand látogatók száma: 134.131 fõ 108.926 fõ
helyi marketing, imázs építõ-teremtõ munka beérett, és Strand árbevétel: 38.811.000.- Ft 25.973.000.- Ft
mára a Tisza-tó és a régión belül Abádszalók országosan Strand bérleti díjak: 24.803.917.- Ft 25.875.919.- Ft
ismert, önálló arculattal rendelkezõ vízparti üdülõ telepü- Füzes Camping és Fürdõ: 53.901.000.- Ft 42.231.000.- Ft
léssé vált. Diana Hotel: 3.650.000.- Ft 2.906.300.- Ft

Legfontosabb vonzerõnk: a Tisza-tó abádszalóki A települési statisztikai adatokból jól látható, hogy min-
öblözetében található 14 négyzet kilométeres vízfelülete, den területen növekedtek a bevételek.
az itt kialakított Szabadvizû strand és az ott található Kiemelendõ, hogy a nyári szezonális ellenõrzéseknek 
„vízi” szórakozást-kikapcsolódást nyújtó szolgáltatások. is  köszönhetõen szinte duplájára nõtt  az  

Valamint az a gazdag és sokszínû kulturális és szóra- Idegenforgalmi Adó befizetés, amihez az állami + 2 
koztató program sorozat - program csomag - melyet az forintokat figyelembe véve közel 40 millió forintos bevé-
„Abádszalóki Nyár” biztosit az idelátogatók számára. telre számíthatunk.

Fontos és az „Abádszalóki Nyár” 20 éves történetében 
A 2003-as évben marketingre, pályázati valamint elõször, nyereségesen zárt a kulturális program sorozat.

saját forrásokkal együtt kb. 10 millió forintot költöt- Ez köszönhetõ a pályázati lehetõségek szinte maximá-
tünk település szinten. lis kihasználásának, a szponzorok által biztosított 
= 6 saját kiadványt készíttettünk több mint 100 ezer támogatásoknak, valamint a jó mûsor és közönség szer-

példányban vezésnek amely a saját bevételeket jelentette.
= az Abádszalóki Nyár programfüzet 50 + 3 ezer Összes bevétel: 16.950.000.- Ft

pédányban Kiadások: 12.600.000.- Ft
= Hirdetések, kiadványokban való megjelenések, 
= Rádiós és TV-s szereplések, riportok, A több mint két hónap során kb. 100.000 látogatót von-

tájékoztatók, zottak a jegybevételes  rendezvények, és közel hasonló 
= Szóróanyagok, reklámhordozó tárgyak készítteté- tömegek vettek részt az ingyenes rendezvényeken, rood-

se (tollak, lufik, táska, zászló, stb.) showkon.
= Személyes megjelenés 11 országos idegenforgal- Becsült adatok szerint, 2003-ban 500 ezer vendég for-

mi kiállításon, kb. 100.000 emberhez jutottunk így dult meg a településen, akik vagy egy programra 
el. érkeztek, vagy egy-egy napot töltöttek a településen, 

vagy szabadságukból néhány napot - több hetet töltöttek 
A Tourinform irodát személyesen több mint 10 ezer láto- nálunk.

gató kereste fel, 5000-nél több telefonhívást fogadtunk, Sajnálatos viszont, hogy a vendégszám növekedésé-
E-mailben 3500-an kértek információt. vel arányosan nem nõtt az eltöltött átlag vendégéjsza-

A honlapunkat 28.855-en látogatták meg és ott 265.538 kák száma. 
oldalt töltöttek le. Természetesen ilyen mértékû vendégforgalomnál 

Ezek az adatok is jelzik a fokozott érdeklõdést települé- növekszik a kritikát megfogalmazók száma is. Ezt 
sünk iránt. tapasztaltuk a vendég megkérdezések valamint a vendég-

fogadók által elmondottak alapján.
Már az elõszezon is jó eredményekkel zárult, hiszen a A kiértékelések megkezdõttek és a folytatódnak széle-

korán jött jó idõ, a szolgáltatók idõbeni felkészülése, a sebb körben is.
már júniusban elindult programok- kiemelten az MTV1 Reméljük az ez évi jó szezont 2004-ben még jobb köve-
Roodshow - senki által nem várt tömegeket vonzott. ti és ez így folytatódik a késõbbi évek során is.

Ez és az általa kapott média megjelenés szintén sokakat 
Szabó István

késztetett Abádszalók felkeresésére. 

Elmúlt az „Abádszalóki Nyár” - De lesz jövõre is!
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A Napsugár Klub, mely a sérült gyermekeket nevelõ családokat fog- korán megfogalmazódott az az igény, hogy lépjünk ki, vegyünk részt 
ja össze, közel egy éve alakult Abádszalókon. A csoport mûködésérõl, más közösség programjain is. Nem egymás mellett, hanem együtt. 
terveikrõl beszélgetek Rozgonyi Lajosné tanárnõvel. Ezért mentünk el a községi gyermeknapra, valamint a mozgássérül-

Hogyan kezdõdött? tek augusztus végi rendezvényére. Mindkét helyen segítõkészséggel 
28 éves Kati lányom beteg, súlyos epilepsziás, értelmileg sérült, és szeretettel fogadtak. Mind kettõ „jó buli volt” - ahogy a gyerekek 

sok mindenen átmentünk vele az évek során. Úgy gondoltam, hogy mondták. Nem vagyunk zártak azért sem, mert várunk más érintett 
drágán szerzett tapasztalataim másokkal megosztva segíthetek a ha- családokat is. Helyzetünknél fogva könnyebben rátalálunk a minket 
sonló gondokkal küzdõ gyerekeknek, s szüleiknek. Mióta férjem gyer- érintõ információkra. Így pl. hamar megtaláltuk a tiszaszentimrei 
mekek korai fejlesztésével foglalkozik, közelebbi ismertségbe kerül- székhelyû Támogató Szolgálatot. Pataki Sándorné az abádszalóki sze-
tünk több érintett családdal. Elképzeléseim meghallgatva Takácsné mélyi segítõ munkába állásának elején megismerkedett a klubba járó 
Karkusz Zsóka a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa kezdett szerve- családokkal, s a szolgálat vezetõjével, otthonukban meg is látogatta a 
zõ munkába, s a kezdetek után is sokat segített tanácsaival. segítést igénylõket.

Tavaly novemberében 10 család jött össze, velük kezdtük a munkát. Milyen terveitek vannak?
Így „született meg” a Napsugár Klub, mely elsõ évben egymás A bevált programok mellett több irányba is szeretnénk lépni. Az 
megismerését, segítését és közös programok szervezését tûzte ki cé- Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány támogatásával tavasszal 
lul. Budapestre utazunk. Ott a Mikkamakka Játéktárba megyünk, ahol kö-

Milyen rendezvények valósultak meg eddig? zösen fogunk játszani, szakemberek irányítása, segítsége mellett. 
Elsõ rendezvényünk a télapó délután volt a Könyvtárban. A csoma- Játék után konzultáció is lesz az ott dolgozó gyógypedagógussal, pszi-

gok összeállításához Pappné Kontra Marika pénzzel, az önkormány- chológussal.
zat által fenntartott adományhely maguk varrta kis bábokkal, Varga Képességfej lesztésnek és egyúttal szabadidõ eltöltésnek  is 
Bálint 100,-Ft-os boltja pedig apró ajándékokkal járult hozzá. A cso- tervezzük, hogy a Kis-barkács kör vezetõinek - Balogh Zsóka és 
magokat a szülõk készítették el. Mikulásunk Pacsai Norbert kollégám Zalainé Ibolya - irányításával kipróbáljuk magunkat.
olyan hangulatot teremtett, hogy megfényesedtek a gyerekszemek. A nyáron Szekszárdon megismerkedtem a Magyar speciális 
Azoknak is, akiknek többedik találkozásuk volt ez már a jó öreg Mûvészeti Mûhely munkájával. Ott voltam azon az ötnapos kulturális 
Télapóval, hát még azoknak, akiknek ez volt az elsõ ilyen élményük. fesztiváljukon, melyen sok külföldi csoport is részt vett. Jó volna élni 
Emlékezetes összejövetelünk közé tartozik a farsang. Ezt már a azzal a lehetõséggel, hogy a következõ ilyen rendezvény Szolnokon 
Mûvelõdési Házban tartottuk. A szülõk hozták a süteményeket, az üdí- lesz. S nemcsak nézõként, de kiállítóként, esetleg fellépõként is. Ezt 
tõt. komoly, szakmailag irányított felkészülésnek kell megelõznie.

Ratkai István jóvoltából sétakocsikáztunk és lovagol tunk. Sokféle sérült gyermek jár a klubba, életkoruk is különbözõ. Sokat 
Elszoruló szívvel néztem mozgássérüléssel is küzdõ gyermekeink lo- töprengünk azon, milyen speciális, egyénre szabott fejlesztõ foglako-
vaglását. Van, ahol a rendszeres lovaglást gyógyító terápiaként hasz- zásokat tudnánk elérni. Nem kis gond, hogy milyen szervezeti 
nálják. Ezek a gyerekek pedig összesen heti 3 órában kapnak fejlesz- formában, s honnan tudnánk biztosítani az anyagi forrásokat mûkö-
tést. Nem az iskola mellett, az iskola helyett. désünkhöz.

Városban, ahol sokféle speciális szakember érhetõ el, és a szülõ Pályázatírással  megpróbálkoztunk, pontosabban helyettünk 
meg is tudja fizetni a magánórákat, ott több a gyerek esélye a fejlõdés- Bordás Mária Magdolna írta meg a pályázatot. Mindezt akkora segí-
re. Októberben Jászberénybe mentünk, ahol megnéztük az állatkertet teni akarással, akkora szívvel csinálta, hogy reméljük, máskor is szá-
és a Jász Múzeumot. Mindenhol nagyon barátságos kísérõink voltak, míthatunk rá.
jelentõs kedvezményeket is kaptunk. Ebben, valamint az elõkészítés- Tervezzük, hogy nagyobb gyermekeink, a fiatalok részt vesznek 
ben a jászberényi szülõcsoport vezetõje segített. Az utazás költségei- majd a pusztataskonyi Tópart Otthon néhány rendezvényén. 
hez az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezetének Megkeresésünket az otthon vezetõje Gulyásné Nagy Anna nyitottan 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezete is hozzájárult. Bár az esõ és pozitívan fogadta.
kicsit megkurtította programunkat, jókedvû énekszótól zengett a bu- Hogy elképzeléseinkbõl mi és milyen módon valósul meg azon is 
szunk hazáig. múlik, mire leszünk képesek együtt. Az alapítók közül néhány család 

A közös strandolás sem maradt el. Az ingyenes vízibiciklizést a elmaradt, s közben mások jöttek. Nem mindig és mindenki jön el min-
Riviéra Sportszerkölcsönzõnek, Pócsné Erzsikének köszönhetjük. den programunkra, - ez természetes. Azokkal a szülõkkel, akik rend-
Ugyancsak ingyenes belépést kaptunk Gazsó Gyula vállalkozótól, szeresen járnak a Napsugár klubba, jó hangulatú együttgondolkodás, 
akinek a strand területén levegõvel felfújt várában, ugri-bugri játéká- együttes tevékenység van kibontakozóban.
ban tettük próbára milyen az, ha nem kell arra ügyelni, hogy elesünk. Céljaink megvalósításában sokan segítettek. Az említetteken kívül 
Szabó István tette lehetõvé a melegvizû strandon való ingyenes für- polgármesterünk, Bordás Imre, Oláh Vince iskolaigazgató, Pappné 
dõzést. Kontra Mária gyámügyi elõadó, Molnár Józsefné Klárika, a könyvtár, 

Miért családi klub? a mûvelõdési ház, a strand dolgozói közül többen. Nem tudok min-
Több szempontból is fontosnak tartottam, hogy ne gyermek klub denkit felsorolni, szétfeszítené a cikk terjedelmét.

legyünk, hanem próbáljuk bevonni a család többi tagját is. A sérült Hihetetlenül jó érzés volt megélni, hogy ebben az átrendezõdött vi-
gyerekeket nevelõ családoknak jóval kevesebb lehetõségük van kö- lágban sem veszett el, él az emberiesség, a szolidaritás, amit évtize-
zös programokra. Pedig a fokozott terhelés miatt igen nagy szükség dekkel ezelõtt nagy-nagy bajban megtapasztaltam, s ami ennyi ideig 
van kikapcsolódásra, feltöltõdére. Elsõsorban édesanyák jönnek, itt marasztott engem ezen a településen. EMBEREK, akikkel 
testvérek, de nagy örömömre édesapák is. Egy egészséges gyerek ne- találkoztam, adták, amit adhattak: anyagi támogatást és ingyenes 
velésében mindenkinek van valami mintája, hisz környezetében sok- szolgáltatást, munkájukat és szabadidejüket, tudásukat, jó szót és 
félét láthat. Egy beteg, sérült gyermek nevelésekor nem támaszkod- biztatást, a mosolyukat. Anyám azt tanította nekem, hogy nem az a 
hatunk ezekre. Közös összejöveteleink reményeim szerint az ilyen jel- gazdag, akinek sok van, hanem az, aki abból, amije van, adni tud. S az 
legû tapasztalatszerzésre is alkalmat adnak. itteni emberek nagyon gazdagok!

Zárt körû a klub?
Több szempontból sem az. Igaz, eleinte, amíg megismertük Kocsis Jánosné

egymást, összeszoktunk addig szívesen voltunk magunkban. De igen 

„Nem az a gazdag, akinek sok van”
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Ki írta ki a pályázatot? Ha otthonunkban hõenergia szükségletünket 
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az földgáz elégetésével, vagy villanyáram felhaszná-

Európai Unió Bizottságának hozzájárulása alap- lásával elégítjük ki, akkor,
ján az alábbi pályázati felhívást tesz közzé.

Milyen célra?
Vidéki térségek gazdasági, kulturális és táji A szennyezzük a környezetet, hozzájárulunk az 

adottságainak, valamint szükségleteinek megfele- üvegháztartás növekedéséhez
lõ helyi infrastrukturális fejlesztés annak A elhasználjuk a Föld mélyén évmilliók 
érdekében, hogy az országos infrastruktúra rend- során létrejött energiahordozó készleteket 
szerekbõl nem ellátható térségek számára is biz- unokáink elõl
tosított legyen a vállalkozások A fizetnünk kell az egyre emel-
mûködését segítõ, valamint az kedõ energiaszámlákat
élet- és a munkakörülményeket 
javító megfelelõ infrastrukturális A Nap Önnek is rendelkezésére áll. 
háttér. A Föld felszínére érkezõ napsugár-

Melyek a jogcímek? zás több ezerszeresen meghaladja 
A vállalkozások célját szolgáló az emberiség energiaigényét.

energiaellátás fejlesztése, külö- Bízzon abban ami természetes, 
nösképpen az alternatív energia- küldje nyáron szabadságra a 

díjbeszedõt, szerzõdjön a Nappal!források - nap, szél, biomassza, 
A Naplopó rendszer:stb. - alkalmazása, mely hosszú 
-kiváló hatásfokkal hasznosítja a távon fenntartható, környezetba-
napsugárzást,rát és költségkímélõ megoldást 
-a megtermelt hõenergiát veszte-kíván.
ségmentesen tárolja a felhasználás M e n n y i  a z  e l n y e r h e t õ  
idejéigtámogatás?
A hosszú élettartamú, megbíz-A végleges juttatás mértéke a 

ható minimális kezelést és beruházási költség 75 % -a, maxi-
karbantartást igényelmum 60 millió forint.

A esztétikus, igazodik az épü-
let adottságához. - . - 

A  p á l y á z a t t a l  k a p c s o l a t o s  A napenergiának felhasználása a 
tájékoztatás: 59-355-459mi vidékünkön is ismert!

Mondhatnánk az is, hogy LEGYEN ÖN IS 
NAPLOPÓ! Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

Hasznosítsa Ön is a Nap kimeríthetetlen, 
tiszta ingyenes energiáját!

A naplopást a törvény nem bünteti!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vissza nem térítendõ támogatás vállalkozóknak

1. a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
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Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna

Erre az alkalomra szerettünk volna valami újat, valami igazán újból rácsodálkozva… - hullafáradtan visszaérkezve ismét elolvas-
maradandó élményt nyújtani óvodásainknak. tam. Most már tudtam - hiszen a látottak igazolták - hogy ez a Állat-

A szervezés beindult: busz, majd buszok (mert egy kevésnek park e gondolatok jegyében mutatja meg látogatóinak a kincseit.
bizonyult), telefon egyeztetések, szülõk, családok meghívása és az Hogy a gyerekek s szüleik hogyan érezték magukat, melyik álla-
úti célunk Nyíregyháza - Állatpark. tot hozták volna a legszívesebben haza? Mondják el õk!

Milyen lelkesen számoltuk visszafelé, az ujjainkon mutatva, „Ebben a szép környezetben, rengeteg állatot láttunk. A kis-
hogy még mennyit kell aludni az indulásig!? majmot szívesen haza hoztam volna, mert imádnám, ha itt ülne 

Október 11-e, szombat reggelén indult a nem kis csapat. a vállamon.” -B.L-
Gyönyörû, napsütéses, kiránduló idõvel ajándékozott meg bennün- „A piros se… pávián tetszett, mert lehetett õket etetni.” -S. 
ket az ég… Orsi-

Az elsõ „aranyköpés” már Tiszaderzsen elhangzott: „-Óvónéni! „A púpos teve tetszett, mert anya adott neki almát és egy hara-
Ugye már megérkeztünk?” Igen sokszor kellett még az ilyen és pásra megette.” -T. Dani-
hasonló, izgatott, olykor türelmetlen kérdésre válaszolni: „Még „A kengurut. Mert én akarok kengurut. Nézd, így ugrik.” -P. 
egy kicsit buszozni kell, de hamarosan odaérünk.” Norbi-

A busz ablakaiból is volt bõven látnivaló. Õzek legelésztek; „Nekem Bagira tetszett… mert fekete.” -T. Patrik-
amott két nyuszi ugrált el messzire; tehéncsordát hajtottak a „Pont olyan papagájt is láttunk mint a mienk.” -V. Fecó-
legelõre; szürke gémek százai álldogáltak a sekély vízben; nagy „Egy pingvint, mert olyan cukikák. Meg az akváriumot is 
Rábák végezték az õszi mélyszántást; rendõr bácsi irányította a elhoztam volna.' -O. Dia-
forgalmat… stb. „Jó hangulat volt. Nagyon tetszett a paraszt udvar, mert ott 

A bejárat mögött, számomra is kedves idézet állt: lehetett az állatokat simogatni is. Én az akváriumot hoztam 
„- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot… volna legszívesebben haza! Valami csodálatos volt!” -Nagy 
 - Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s min- Lászlóné-

denkorra felelõs lettél azért, amit megszelídítettél.” „A fóka tetszett, mert sokat tudott úszni.” -K. Gréti-
Antoine D. S. Exupéry: A kis herceg c. Még haza sem értünk a hosszú útról, gyerekek s felnõttek máris 
Az ötórás sétából - csodálatos… tátott szájjal figyelt… újból és közösen tervezgettük, hogy ide újra vissza kell térni!

PONTSZERZÕ HÉT AZ EGÉSZSÉG NEVÉBEN! - Szombaton családi sportvetélkedõ az ált. iskola 
tornatermében

Ideje: 2003. november 17 - 22- ig. A pontgyûjtés eredményeként ajándékok nyerhetõk: fogápoló 
Programjaink: szettek, gyümölcsök, feliratos pólók, stb.
- Vetélkedõk gyerekeknek
- Közös torna (felnõtt - gyerek) SOK SZERETETTEL VÁRJUK ÓVODÁSAINKAT ÉS 
- Egészséges életmóddal kapcsolatos cikkek, rejtvények, SZÜLEIKET!!!
elõadások, stb.
- Vérnyomásmérés

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

MOCCANJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

Somogyi Orsolya (nagycsoport) rajza Pikó Katalin (nagycsoport) rajza
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Suli hírek
= A kunhegyesi városkörzeti énekversenyen Veres Attila (5.a) 3. helyezett lett.
= A diákolimpiai selejtezõn az 1990/1991-es korosztályban futballozó iskolai csapatunk 
ezüstérmesként tért haza.
= N.A.P. Diákolimpia atlétika eredményei

Egyéni: Kontra Anett (8.a) 100 m síkfutás 1. hely
Távolugrás 3. hely

Burai János (7.b) Kislabdadobás 3. hely
Csapat: Kontra A.-Gulácsi B.-Bernáth Á.-Takács N. váltó 1. hely

Darvas M.-Bán R.-Kovács I.-Burai J. váltó 2. hely
Kovács G.-Takács A.-Molnár M.-Darvas M. 2. hely
Petõ P.-Nagy A.-Poczók A.-Szabó D. 3. hely

= Mezei futóverseny Tiszafüred
I. korcsoport Kunczel A. 2. hely Pataki V. 2. hely
II. korcsoport Kalla N. 2. hely Kovács G. 3. hely
III. korcsoport Kovács E. 2. hely
IV. korcsoport Kontra A. 2. hely Darvas M. 3. hely

Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk az elõttetek álló további versenyekhez.
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Állati legek

Elõzõ számunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kiskörei vízlépcsõ, Szolnok.
Helyes megfejtõink és nyerteseink: Tóth Mária (8.a) és Sáfár János (6.c). Gratulálunk!

Október elején ünnepeljük az Állatok Világnapját. Iskolánk minden 
évben ezen alkalomból állatszépségversenyt szervez. Korábbi években 
már láthattuk a szebbnél szebb kutyusokat, cicusokat, de a házi kedvenc 
kisállatok is megmérettettek már a szépségversenyünkön. De egy falusi 
gyermek számára ugyanolyan kedves tud lenni egy kacsa, liba, kecske, 
bárány, malac stb., mint akármelyik díszállat. Nosza, ezen gondolatok 
közepette hirdettük meg a háziállat szépségversenyt. Az iskolaudvar 
egy verõfényes októberi délutánon hemzsegett a legkülönfélébb álla-
tokban. Kicsi-nagy, öregebb-fiatalabb, sõt illatosabb-bûdösebb állat 
egyaránt részt vehetett a rendezvényünkön. A kedves olvasóknak az 
egyik gyõztesünket, Lizát szeretnénk bemutatni büszke kisgazdájával, 
Antal Lajossal (7.a) .

Tudtad, hogy a háziállatok közül a …
…leggyorsabb agár 67,14 km/h sebességgel is tudott futni?
…legtöbb (29 000 db) egeret fogó nõstény cica naponta 3 
egérrel csökkentett gazdija háza táját?
…pénzben kifejezett legértékesebb állatok a telivér 
versenylovak? Egyikükért 13,1 millió dollárt fizettek.
…legnagyobb a házimacskák közül a ragdoll? Hímjei 6,8-9,1 
kg súlyúak, a herélt kandúrok közül a 21,3 kg-os volt a 
legnehezebb.
… legkisebb házimacska egy 7 cm vállmagasságú és 19 cm 
hosszú cica volt?
… legöregebb megbízhatóan dokumentált korú kandúr 34 évet 
élt?

Itt az õsz, a betakarítások idõszaka. Szüleitek kukoricát törnek, szõ-
lõt szüretelnek, amiben remélem Ti is a segítségükre vagytok. A 

munka után a betakarított termésekbõl különbözõ kompozíciókat készíthettek. Így például nem nagy ördöngõsség ezt a tökfilkót 
elkészíteni. Ismered biztosan a lopótököt, dísztököt, sütõtököt. A kisebb termésekbõl elkészítheted a báb fejét, a nagyobbakból 
pedig a testét. Ezt a tökfilkót szárított narancshéjjal díszítették, a báb arcát apró ágdarabokkal alakították ki. Narancshéjat többfé-
leképpen száríthatunk: lehet szárítani spirál alakban hámozott héjat vagy kicsavart félnarancsot. Mindkettõt meleg helyen kell 
kiszárítani. A száraz narancshéjat ollóval vágjuk a kellõ formára, egy tûvel kilyukasztjuk, a bábura tûzzük. Szemét, száját apró 
ágdarabokból alakítjuk ki.  Jó munkát kívánunk.
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

A novemberi számban ismét az aszálykárok enyhítésérõl mát. A hitelkérelmeket a pénzügyi intézményekhez 
született 84/2003 (VII. 22.) FVM rendeletrõl írok. A rende- folyamatosan, de legkésõbb 2003. december 15-ig lehet 
let közvetlen támogatásról és kedvezményes hitel lehetõ- benyújtani.
ségrõl rendelkezik. Az elõleg igénylését a nyári betakarítású Az Európai Uniós támogatások kapcsán elõzetesen az EU-
növényekre lehetett beadni. Aki az elõleget megigényelte, csatlakozás után megkívánt követelmény egy új egységes, 
annak az elszámolás beadása kötelezõ, melynek beadási országos rendszerû regisztráció. Az eddig mûködõ rendszer 
határideje 2003. november. 30. A támogatási rendelet másik kizárólag megyei szintû nyilvántartás volt, ezért szükséges 
része a kedvezményes középlejáratú hitel felvételi lehetõsé- az új rendszer bevezetése. A jelenlegi rendszerben regiszt-
ge. A hitelkérelem beadási határideje 2003. december 15. rált termelõk november hónap közepétõl kaphatnak tájékoz-

A végleges kárenyhítõ támogatást az elõleg felvételét tatást és regisztrációs csomagot az új rendszerrõl, a falugaz-
követõen, illetve az õszi betakarítás után kell igényelni. Az dászi irodában. A regisztrációs csomagban mellékelnek 
aszálykárra az a termelõ jogosult akinek a hozamkiesés mér- adatlapot, melyet december 15-ig kell visszajuttatni a 
téke meghaladja a 30 %-ot. A betakarítás után adható be a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei 
végleges elszámolás november hónapban, legkésõbb szervezetéhez vagy a falugazdászi irodába. Az új regisztrá-
november 30-ig.. A vissza nem térítendõ támogatás mérté- ciós eljárás során a termelõk egy tíz számjegyû nyilvántartá-
ke a hozamkiesés 30 % feletti részének 30 %-a. A rendelet si számot kapnak. A termelõk csak a tíz számjegyû regisztrá-
szövegének köznapi szóhasználatra fordítása alapján a támo- ciós szám birtokában igényelhetnek uniós és nemzeti támo-
gatás mértéke a hozam kiesés 21 %-a. Az FM hivatal a támo- gatást. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
gatás összegérõl igazolást állít ki és azt az elemi kárt szenve- mûködteti az úgynevezett Integrált Igazgatási és Ellenõrzési 
dett termelõnek postázza 2003. december 5-ig. Az elemi Re nd sz er t (I IE R) . A re nd sz er  ki ép ít és e né lk ül  
kárt szenvedett termelõt megilletõ kárenyhítõ támogatásból Magyarország nem kaphat az EU költségvetésébõl közvet-
le kell vonni az elõleg összegét. Amennyiben a támogatási len mezõgazdasági támogatást . A 2004-es évtõl  a 
igény összege meghaladja a rendelkezésre álló forrást, a föld- Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) lesz 
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter külön rendelet- az EU mezõgazdasági- és vidékfejlesztési célú terület alapú 
ben és közleményben 2003. december 10-ig intézkedik a kifizetéseinek igénybevételéhez szükséges új, kizárólagos 
támogatás fajlagos csökkentésérõl. A támogatás december térképi, területi hivatkozási alap és azonosító rendszer. Ez az 
11-tõl december 15-ig igényelhetõ az APEH-tól. IIER legfontosabb alappilléreinek egyike. A 2004-es támo-

A támogatási rendelet másik része a kedvezményes közép- gatási évtõl a MePAR biztosítja a támogatás alapját képezõ 
lejáratú hitel felvételének lehetõsége. A hitelt az a termelõ mezõgazdasági táblák helyének egyértelmû azonosítását, 
veheti igénybe akinek az összesített növény kultúrákban az valamint területének egyszerû és pontos megadását.
elemi kár mértéke 20 százalékot meghaladó mértékû. A A mezõgazdasági táblákat a MePAR blokktérképeken 
hitelt az elemi kárt szenvedett termelõ gazdálkodási anyag- lehet megtalálni. Ezeket elõször az MVH megyei kirendelt-
és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettsé- ségeiben lehet majd megtekinteni. A térképek november 
geire (beleértve munkabért és a bankhitelek adott évben ese- közepétõl megtalálhatók a polgármesteri hivatalban is. Az 
dékes részletének törlesztését is) használhatja fel. Az igény- itt található térképek egész településeket, illetve körzeteket 
be vehetõ hitel összege a megállapított hozamérték kiesés tekintenek át, melyeken könnyûszerrel azonosíthatók 
80 %-a, de termelõnként legfeljebb 250 millió Ft lehet. A (helyrajzi szám alapján) az egyes gazdákhoz tartozó mezõ-
hitel futamideje 5 év, a türelmi idõ 1 év, a tõke összegéhez gazdasági területek. A térképhelyes légifelvétel háttéren 
legfeljebb 60 százalékos mértékû kézfizetõ állami kezes- ugyanis könnyen felismerhetõek az állandó földfelszíni ele-
ségvállalás kapcsolódhat. A hitelhez igénybe vehetõ mek (utak, épületek, csatornák, erdõs területek), melyek 
kamattámogatás, melynek mértéke a jegybanki alapkamat- alapján a mezõgazdasági táblák azonosítása már egyszerû 
tal számított kamat 70 százaléka. A hitelkérelmeket elõzete- feladat. A beazonosított táblákat mellékelni kell a regisztrá-
sen az FVM hivatalhoz kell benyújtani két példányban, (egy ció leadásakor, hogy a hivatal ezt követõen elkészíti minden 
eredeti és egy másolat) nyilvántartásba vétel és záradékolás gazda számára a blokktérképeket. A blokktérképek kellenek 
végett. Az eredeti példányra kerül a záradék, ezt a termelõ a táblák beazonosításához a 2004-es támogatási igénylés-
visszakapja. A beadott példányokhoz csatolni kell a rendelet hez. A táblák azonosítását követõen a gazdálkodók a 2004-
3. számú mellékletének másolatát, valamint a regisztráció es támogatási kérelem csomag részeként, személyre szabott 
igazolás fénymásolatát. A kérelemben szerepeljen, hogy térképeket kapnak 2004 elsõ negyedévében.
melyik pénzintézethez nyújtja be a termelõ a hitelkérelmet, 
valamint jelölje meg a felvenni kívánt hitel célját. Krupa István
Amennyiben a hitel célja fennálló hitel törlesztése, a kére- falugazdász
lemben meg kell jelölni a törlesztendõ hitelszerzõdés szá-

Az aszálykár elszámolás



Legutóbb 2003. szeptemberi lapszámunkban adtunk KUN FC-vel itthon 2 : 2-es döntetlent értünk el, majd 
tájékoztatást - esõsorban a felnõtt labdarúgó csapa- itthon Jászárokszállást 4 : 0-ra, Tiszaszentimrét pedig 
tunk tükrében - egyesületünk munkájáról. idegenben gyõztük le 3 : 0-ra. Ez utóbbi két mérkõzé-

Egyesületünk a 2003-2004. évi megyei I. osztályú sen már igazán játszott a csapat. Utóbbi négy mérkõ-
labdarugó bajnokságban 4 csapattal szerepel, teljesít- zésen megszerzett 10 pont és az elért 12 : 4-es gólkü-
ve ezzel a versenykiírásban foglaltakat. Kezdjük talán lönbség alapján úgy gondoljuk, hogy a jelenleg (e cikk 
a legkisebbekkel, az 1991. illetve az utána született írásának idején) 17 pontjával a bajnokság 7. helyén áll 
korosztályos gyermekeink „Bozsik-programos” sze- csapatunknak megvan a reális esélye, hogy a bajnok-
repeltetésével. Csapatunk a Kunhegyes SE és a KUN ság õszi fordulójában a táblázat elsõ felében zárjon.
FC B. csapatával került egy csoportba és két fordulón 
vagyunk túl. Mérkõzést eddig nem sikerült ugyan Tisztelt Olvasó! E rövid, az elmúlt 2 hónap esemé-
nyernünk a jobb erõkbõl álló kunhegyesi csapatok nyeit taglaló írás nem lenne teljes, ha erõsségeinkrõl 
ellen, viszont néhány tehetséges játékos bontogatja és gondjainkról nem ejtenénk néhány szót.
szárnyait. Amennyiben edzõ gondunkat meg tudjuk Egyesületünk szerény költségvetéssel gazdálkodik, 
oldani - melyre minden reményünk megvan - és ezek- melynek kb. 50 %-át az Önkormányzat biztosítja, a 
kel a gyerekekkel folyamatosan tudunk foglalkozni, másik 50 %-át támogatásból, pályázatokból elnyert 
még sok örömet szerezhetnek szurkolóinknak. pénzeszközökbõl teremtjük elõ. Az Önkormányzat 

Serdülõ csapatunk egy-egy mérkõzésen kellemes tulajdonát képezõ létesítmény (sportpálya, öltözõ) 
meglepetést képes szerezni, összességében azonban a egyre szépül, korszerûsödik. Öltözõnk felújítását ez 
mezõny második feléhez tartozik. Ezen csapatunk évben sikerült befejezni és önzetlen támogató-
tehetségesebb játékosait nem igazán tudjuk inknak köszönhetõen be is rendezni. 
megtartani, mivel az általános iskola elvégzése Felszerelésünket az év eddig eltelt idõ-
után más települések középfokú tanintézményei- szakában úgy tudtuk kiegészíteni, 
be kerülnek el, velük foglalkozni csak frissíteni, hogy játékosaink fel-
hétvégén tudunk. készülése ezen oldalról biztosí-

Ifjúsági csapatunk - e cikk írása idején tott. Fizetési kötelezettségeink-
elért 13 pontjával - jobban teljesít az nek - szûkös költségvetésünk elle-
elmúlt szezonhoz képest, annak ellenére, h o g y  n é r e - igyekszünk napra készen eleget 
komoly játékos gondokkal küzdünk. Két alka- ten-ni. Gondot jelent - minden csapa-
lommal is elõfordult, hogy nem tudtunk teljes tunk esetében - szûkös játékos keretünk. 
csapattal kiállni mérkõzésre. Ezen gondja- Rendkívül nehéz tehetséges fiataljainkat itt-
inkat csak halmozza, hogy egyik- hon tartani, elsõsorban a szûkös munkalehe-
másik játékosunk esetenként fej- tõségek miatt.
ben sincs ott a mérkõzésen, így 
f o r d u l h a t n a k  e l õ  o l y a n  Végezetül - talán elsõként kellett volna említeni 
kiállítások, eltiltások, melyek kön- - szólni kell és az elismerés hangján kell szólni 
nyedén elkerülhetõek lennének. Ezek c s a k  szurkolóinkról. A csapat másfél éve szerepel a 
részben tudhatók be az ifjúkori hévnek, dacnak. megyei I. osztályban. Ezen idõszak alatt azt látjuk, 

Felnõtt csapatunk az eltelt 11 fordulót meglehetõsen hogy csapatunk bír az osztály talán legnépesebb és leg-
felemásra abszolválta. A 7. fordulóig 2 gyõzelem, 1 sportszerûbb szurkolótáborával. Engedjék meg, hogy 
döntetlen, 4 vereség 18 : 21-es gólkülönbség, 7 pont: ezúton is köszönetünket fejezzük ki azon lelkes, sport-
mindössze a 13. helyre volt elegendõ. Ekkor követke- szeretõ abádszalóki embereknek, akik hõségben, 
zett a csapatnál az edzõváltás, amikor is a korábbi hidegben, esõben látogatják rendezvényeinket, szur-
edzõ felajánlotta lemondását, amit az elnökség el is kolásukkal segítik csapatainkat a minél jobb eredmé-
fogadott és helyére Vasas Károlyt, a csapat játékosát nyek elérésében. Kérjük Õket, hogy a szezonból hátra 
kérte fel. A csapat új edzõvel, új játékstílusban játszva lévõ négy mérkõzésünkre is minél többen jöjjenek ki 
lényegesen eredményesebb következõ négy fordulót és szurkoljanak együtt csapatainknak. Hajrá 
produkált. A bajnokság egyik esélyesének tartott Abádszalók.
Kunszentmártont otthonában (addig ott veretlen volt) Erdei András
3 : 2-re legyõztük, az egyik legjobb napját kifogó SE elnök
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Ez történt az elmúlt két hónapban



ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ
A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna,

Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István
A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes ( 06-30-9857-940

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

ISTENTISZTELET SZENTMISE
Abádi fûtött Református Templomban: vasárnap 10,00 órakor Csütörtökön, szombaton 8,00 órától
Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsorás Istentisztelet Vasárnap 11,00 órától

Csütörtökön 17 órától
Bibliaóra a Gyülekezeti Teremben

 

November 1-2. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

November 8-9. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

November 15-16. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

November 22-23. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

November 29-30. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

November 1-2. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

( 59/355-214

November 8-9. Dr. Domány György Karcag,
( 06/20/9574-826 Ady E. u. 58.

( 59/312-677

November 15-16. Dr. Gyöngy Ferenc Tiszafüred,
( 06/30/9582-025

November 22-23. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes
( 06/30/9670-960 Zádor u. 2.

November 29-30. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

( 59/351-669

 

Akciós fotókidolgozás a Fuji Fotó 
Centrumban! 

  

Most a 9*13 cm-es kép áráért 10*15 cm-es képet kap! 
 

Digitális fényképezõgép vásárlása esetén 

ingyen dolgozzuk ki a fotóit! 
C ím ü n k :  D e á k  F e r e n c  ú t  1 / 7 .  ( A  s p o rt p á l y a  e lõ t t i  ü z le t s o ro n . )  N y i t v a  t a r t á s : H – P :  8-1 6 ,  S Z : 8 – 1 2  
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